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TRABALHO DE ED. FÍSICA
Professor: Thiago Mendonça
4º Bimestre

Data de Entrega: 27/11/2021

Aluno (a):

Nº

5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
Tema: Yoga
Prezado aluno, você tem a necessidade de realizar este trabalho por não ter exercido
participação efetiva durante as aulas de Educação Física.
Serão considerados na avaliação os seguintes critérios: organização e estruturação do trabalho
em capa, contracapa, sumário e desenvolvimento do trabalho (25 % da nota); respostas bem
construídas e que contemplem de forma ampla, as questões propostas (50% da nota);
coerência com a referência bibliográfica presente neste material (caso não concorde com os
textos, ou deseja utilizar argumentos que não estão presentes nos textos, você deverá tomar
como referência, outros artigos científicos, indicando suas respectivas bibliografias ao final do
trabalho. Caso utilize referências bibliográficas, a página onde ficarão registradas, deve constar
no sumário) (25% da nota).
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6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II
Tema: CrossFit
Prezado aluno, você tem a necessidade de realizar este trabalho por não ter exercido
participação efetiva durante as aulas de Educação Física.
Serão considerados na avaliação os seguintes critérios: organização e estruturação do trabalho
em capa, contracapa, sumário e desenvolvimento do trabalho (25 % da nota); respostas bem
construídas e que contemplem de forma ampla, as questões propostas (50% da nota);
coerência com a referência bibliográfica presente neste material (caso não concorde com os
textos, ou deseja utilizar argumentos que não estão presentes nos textos, você deverá tomar
como referência, outros artigos científicos, indicando suas respectivas bibliografias ao final do
trabalho. Caso utilize referências bibliográficas, a página onde ficarão registradas, deve constar
no sumário) (25% da nota).

Colégio Práxis Flamboyant

7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II
Tema: Danças Tradicionais da Região Centro-Oeste
Prezado aluno, você tem a necessidade de realizar este trabalho por não ter exercido
participação efetiva durante as aulas de Educação Física.
Serão considerados na avaliação os seguintes critérios: organização e estruturação do trabalho
em capa, contracapa, sumário e desenvolvimento do trabalho (25 % da nota); respostas bem
construídas e que contemplem de forma ampla, as questões propostas (50% da nota);
coerência com a referência bibliográfica presente neste material (caso não concorde com os
textos, ou deseja utilizar argumentos que não estão presentes nos textos, você deverá tomar
como referência, outros artigos científicos, indicando suas respectivas bibliografias ao final do
trabalho. Caso utilize referências bibliográficas, a página onde ficarão registradas, deve constar
no sumário) (25% da nota).

Colégio Práxis Flamboyant

8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II
Tema: Danças Tradicionais da Região Norte
Prezado aluno, você tem a necessidade de realizar este trabalho por não ter exercido
participação efetiva durante as aulas de Educação Física.
Serão considerados na avaliação os seguintes critérios: organização e estruturação do trabalho
em capa, contracapa, sumário e desenvolvimento do trabalho (25 % da nota); respostas bem
construídas e que contemplem de forma ampla, as questões propostas (50% da nota);
coerência com a referência bibliográfica presente neste material (caso não concorde com os
textos, ou deseja utilizar argumentos que não estão presentes nos textos, você deverá tomar
como referência, outros artigos científicos, indicando suas respectivas bibliografias ao final do
trabalho. Caso utilize referências bibliográficas, a página onde ficarão registradas, deve constar
no sumário) (25% da nota).

Colégio Práxis Flamboyant

9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II
Tema: Danças Tradicionais da Região Nordeste
Prezado aluno, você tem a necessidade de realizar este trabalho por não ter exercido
participação efetiva durante as aulas de Educação Física.
Serão considerados na avaliação os seguintes critérios: organização e estruturação do trabalho
em capa, contracapa, sumário e desenvolvimento do trabalho (25 % da nota); respostas bem
construídas e que contemplem de forma ampla, as questões propostas (50% da nota);
coerência com a referência bibliográfica presente neste material (caso não concorde com os
textos, ou deseja utilizar argumentos que não estão presentes nos textos, você deverá tomar
como referência, outros artigos científicos, indicando suas respectivas bibliografias ao final do
trabalho. Caso utilize referências bibliográficas, a página onde ficarão registradas, deve constar
no sumário) (25% da nota).

Colégio Práxis Flamboyant

1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
Tema: Megaeventos Esportivos pelo Mundo.
Prezado aluno, você tem a necessidade de realizar este trabalho por não ter exercido
participação efetiva durante as aulas de Educação Física.
Serão considerados na avaliação os seguintes critérios: organização e estruturação do trabalho
em capa, contracapa, sumário e desenvolvimento do trabalho (25 % da nota); respostas bem
construídas e que contemplem de forma ampla, as questões propostas (50% da nota);
coerência com a referência bibliográfica presente neste material (caso não concorde com os
textos, ou deseja utilizar argumentos que não estão presentes nos textos, você deverá tomar
como referência, outros artigos científicos, indicando suas respectivas bibliografias ao final do
trabalho. Caso utilize referências bibliográficas, a página onde ficarão registradas, deve constar
no sumário) (25% da nota).

Colégio Práxis Flamboyant

2ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
Tema: Megaeventos Esportivos no Brasil e os Impactos na
Sociedade Brasileira
Prezado aluno, você tem a necessidade de realizar este trabalho por não ter exercido
participação efetiva durante as aulas de Educação Física.
Serão considerados na avaliação os seguintes critérios: organização e estruturação do trabalho
em capa, contracapa, sumário e desenvolvimento do trabalho (25 % da nota); respostas bem
construídas e que contemplem de forma ampla, as questões propostas (50% da nota);
coerência com a referência bibliográfica presente neste material (caso não concorde com os
textos, ou deseja utilizar argumentos que não estão presentes nos textos, você deverá tomar
como referência, outros artigos científicos, indicando suas respectivas bibliografias ao final do
trabalho. Caso utilize referências bibliográficas, a página onde ficarão registradas, deve constar
no sumário) (25% da nota).

